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Geniet gedurende 
de hele maand oktober 

van de speciale acties op de 
Brustor terrasover-

kappingen en luifels.
Ontdek ze snel binnenin deze 

brochure!

alle voorwaarden betreffende de acties zijn terug te vinden op www.brustor.com

Laat u inspireren!
Maak een afspraak in onze showroom en geniet van de speciale acties.

BRUSTOR
ACTIEMAAND

DE HELE MAAND OKTOBER BIJ UW OFFICIËLE BRUSTOR DEALER HADEBO



Kies uw ideale 
terrasoverkapping

in 3 stappen!

Aanbouw, inbouw 
of losstaand?

Waar wenst u uw terrasoverkapping te installeren? Op 
uw terras om de perfecte schaduw te creëren en zo 

binnenskamers de warme temperaturen te doen ver-
dwijnen.  Of eerder in uw tuin of aan het zwembad? 
Of integreert u liever het dak in een reeds bestaande 
structuur? U heeft daarom de keuze uit een alleen-

staande, aangebouwde of ingebouwde versie.

Personaliseer 
zoals u wilt

Personaliseer aan de hand van allerlei opties: 
LED-verlichting voor een sfeervol effect, verwarming 
voor koele avonden, screens, ingebouwde luidspre-

kers, een regensensor... Daarnaast kiest u ook zelf de 
kleur van het frame, de lamellen of het doek.

Doekdak 
of lamellendak?

Kies uit een kantelbaar en/of openschuifbaar 
lamellendak of een vouw- of oprolbaar doek. Met 

een lamellendak dosseert u zelf de lichtinval en het 
zonlicht door de lamellen te kantelen of te sluiten. 

Kiest u voor de B600 (S) dan kunt u het lamellendak 
tot wel 87% openschuiven. Wanneer u kiest voor een 
terrasoverkapping met doek, kunt u het doek naar 

eigen wensen open- en dichtschuiven. 

1 2 3

BELEEF UW VAKANTIE 
THUIS

Dankzij de Brustor terrasoverkapping geniet u het hele jaar 
door van een optimaal vakantiegevoel, en dit in uw eigen 
achtertuin. 

Ieder uniek model heeft zijn eigen troeven. Zo bent u steeds 
optimaal beschermd. Een kantelbaar en/of openschuifbaar 
lamellendak zorgt voor een perfecte dosering van licht & 
ventilatie. Ook onze oprolbare of vouwbare doekdaken be-
schermen optimaal tegen de zon .

Optionele ledverlichting, verwarmingselementen en inge-
bouwde screens zorgen voor een unieke sfeer, het hele jaar 
door.

Ontdek ons assortiment
Outdoor Living

Speciale voorwaarden op 
onze modellen B200 (XL) en B300

ACTIE OUTDOOR LIVING

B200 XL

B600 S

B300

OUTDOOR LIVING
OPTIMALE DOSERING VAN LICHT & VENTILATIE



SUN PROTECTION
GENIET VAN DE ZON IN DE SCHADUW

Gratis motor bij aankoop 
van een knikarmscherm.

ACTIE SUN PROTECTION*

KNIKARMSCHERMEN

Met een knikarmscherm weert u de zon op warme 
dagen, maar behoudt u een optimale licht- en 
warmte-inval tijdens de koelere maanden.

De Brustor zonneschermen worden volledig op maat 
gemaakt, met breedtes tot 15m, een uitgebreide keuze 
RAL kleuren, diverse opties zoals LED-verlichting, 
verwarming en een heel uitgebreide doekkeuze. Uniek 
bij Brustor is de keuze tussen 3 armen; Standaard, Elite 
en Prestige. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit 
in de windresistentie en stevigheid.

Daarenboven kunt u kiezen uit verschillende 
modellen; rechthoekig, afgerond of ovaal met een 
klassiek of strak design. 

Kies uw ideale 
terrasoverkapping

in 3 stappen!

Personaliseer 
zoals u wilt

Personaliseer aan de hand van allerlei opties: 
LED-verlichting voor een sfeervol effect, verwarming 
voor koele avonden, screens, ingebouwde luidspre-

kers, een regensensor... Daarnaast kiest u ook zelf de 
kleur van het frame, de lamellen of het doek.

3 redenen 
om te kiezen 
voor een 
Brustor
zonnescherm

Heerlijk 
genieten

Dankzij een zonnescherm is het 
steeds aangenaam vertoeven in de 

schaduw op uw terras. Geniet van de 
zon in de schaduw! Ook tijdens de 

warme zomerdagen geniet u op deze 
manier ten volle van uw tuin.

Aangenaam
binnenklimaat

Een zonnescherm zorgt ervoor 
dat u op zonnige dagen de 

temperatuur in de woning onder 
controle kan houden. Zo kunt u niet 

enkel genieten van de zon in de scha-
duw op uw terras, u zorgt meteen 
ook voor een fris en aangenaam

binnenklimaat.

Personaliseer 
naar wens

Brustor maakt elk zonnescherm op 
maat, aangepast aan uw woning en 

wensen. De knikarmschermen zijn be-
schikbaar in verschillende uitvoeringen 
en modellen. U kunt de zonneluifel ook 

personaliseren qua kleur, doek, 
afwerking en opties.

1 2 3

BELEEF UW VAKANTIE 
THUIS

Dankzij de Brustor terrasoverkapping geniet u het hele jaar 
door van een optimaal vakantiegevoel, en dit in uw eigen 
achtertuin. 

Ieder uniek model heeft zijn eigen troeven. Zo bent u steeds 
optimaal beschermd. Een kantelbaar en/of openschuifbaar 
lamellendak zorgt voor een perfecte dosering van licht & 
ventilatie. Ook onze oprolbare of vouwbare doekdaken be-
schermen optimaal tegen de zon .

Optionele ledverlichting, verwarmingselementen en inge-
bouwde screens zorgen voor een unieke sfeer, het hele jaar 
door.

Ontdek ons assortiment
Sun Protection

MINIMALISTISCHE 
TERRASOVERKAPPING 

De B128 aanbouwpergola is een minimalistische, 
aluminium terrasoverkapping met een zon- en 
regenwerend dak. Dankzij de slanke structuur behoudt u 
een optimale lichtinval in de woning. 

Het strakke doek en de minimale hellingsgraad van 15cm/m 
doet elke regendruppel snel afglijden naar de onzichtbaar 
geïntegreerde regengoot in het voorprofiel met waterafvoer 
via de paal.

Speciale voorwaarden op 
onze modellen B200 (XL) en B300

B128 B128

B27

* Motor ter waarde van €387,20 inbegrepen in knikarmscherm, inclusief BTW 21%. Actie enkel geldig op B24 Elite-Prestige,  
B25 Standaard-Elite-Prestige, B27 Standaard-Elite-Prestige, B35 & B35 Prestige (Type I, H, K & G), B38 & B38 Prestige en B50 & B50 XL



www.brustor.com
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DÉ SPECIALIST IN ZONWERING 
Brustor is een familiale onderneming die al decennialang  enkel en al-
leen kwalitatieve  terrasoverkappingen, zonneschermen en screens ver-
vaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit 
vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze 
jarenlange ervaring en focus op zonnewering, waardoor we perfect kun-
nen inspelen op elke vraag.

TOONAANGEVEND IN EUROPA 
Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal 
sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house 
productie gebeurt in de grote productiehal in Gullegem (50.000 m²), 
en de nieuwe productiehal te Geluwe (25.000 m²), van waaruit we 
exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we 
bestellingen razendsnel kunnen leveren.

ZIP screens zitten windvast en strak in de zijgeleiders. Zo werken ze ook insectenwerend 
tijdens de warme dagen wanneer het raam al eens open staat. Zowel verticaal als 
horizontaal (als dakscreen) zijn ZIP screens volautomatisch te bedienen via een 
ingebouwde motor: schaduw met een druk op de afstandsbediening. 

SCREENS

Met de B126 creëert u de perfecte schaduw voor uw veranda, serre of hellende 
glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de 
schaduw tot 1,25 m voor de veranda verlegt.

VERANDAZONWERING

Laat u adviseren door 
een erkende Brustor verdeler in uw buurt.

5% korting op Brustor Screens

ACTIE SCREENS

Solar Screen

Screenmotor op zonne-ener
gi

e

Solar Screen

Hadebo heeft voor u een 
volwaardig aanbod in Rolluiken, 
Zonwering, Sectionaalpoorten, 
Terrasoverkapping en Carports.

Wij zorgen ervoor dat uw woning 
koel blijft in de zomer en warm 
in de winter, ook het buitenleven 
ontsnapt niet aan onze aandacht.

ONZE GEGEVENS

Tongerlostraat 76
2260 Oevel - Westerlo

T 014 54 42 42
G 0475 77 38 54
E info@hadebo.be

www.hadebo.be Voor
actuele

openingsuren
zie onze

website

BEZOEK ONS TIJDENS DE 
OPENDEURWEEKENDS!

ZATERDAG EN ZONDAG 
1�10 & 2�10

ZATERDAG EN ZONDAG 
22�10 & 23�10


